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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, akit a királynő egy jogtanácsosa képvisel, az emberi fogyasztású 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos kérdéseket vet fel. Elsősorban olyan kérdéseket, 
amelyek a gyógyszerek uniós jogi szabályozásán belül kezelendők: 1. A vizsgálatot végző 
kutatók nem kötelesek a feltételezett káros hatást a szóban forgó gyógyszer engedélyezése 
előtt az illetékes hatóságnak bejelenteni. 2. A vizsgálatot végző kutatók nem kötelesek az 
engedélyezett vagy engedélyezés alatt álló gyógyszerrel kapcsolatos hamis állításokat 
bejelenteni. 3. Az uniós jogszabályok nem írnak elő olyan szankciókat, amelyeket a 
tagállamoknak a káros hatások közzétételének elmulasztása esetén kell alkalmazniuk. 4. Nem 
követelmény, hogy a megbízó a vizsgálat módszerét és részletes eredményeit közzétegye. 5. 
A megbízóknak szóló tájékoztatásban az áll, hogy folyamatosan mérlegelniük „kellene” a 
klinikai vizsgálat várható előnyeit és kockázatait, mivel ha ezt nem teszik meg, annak 
egészségügyi kockázata van. Ezt azonban kötelező jelleggel kellene előírni, például ilyen 
módon: „A megbízónak folyamatosan mérlegelni kell...”. A petíció benyújtója azt kéri az 
Európai Parlamenttől, hogy intézkedjen a felsorolt öt ponttal kapcsolatban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.
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Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során 
alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 2001/20/EK irányelv1 jelenleg rendes 
jogalkotási eljárás keretében zajló felülvizsgálat alatt áll2. 

A klinikai vizsgálatok elengedhetetlenek a biztonságos új gyógyszerek kifejlesztése és az 
orvosi kezelések javítása szempontjából. Elindításuk előtt engedélyezni kell őket, és 
szigorúan szabályozott körülmények között kell őket lefolytatni. A klinikai vizsgálatok 
lefolytatására és irányítására vonatkozó felelősség kérdése jogszabályilag rögzített.
A 2001/20/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy a klinikai vizsgálat lefolytatásáért a megbízó 
felel. Ezért a nemzetközi iránymutatásoknak3 megfelelően az irányelv arra kötelezi a 
megbízót, hogy irányítsa az illetékes hatóságok felé történő biztonsági jelentéstételt. A 
megbízó felelőssége tehát, hogy az illetékes hatóságok számára bejelentse a klinikai 
vizsgálatokkal összekapcsolható mellékhatásokat és a nemkívánatos eseményeket. 
A farmakovigilanciára vonatkozó, a 2001/83/EK irányelvben4 és a 726/2004/EK rendeletben5

előírt szabályok ezzel szemben azt követően alkalmazandók, hogy az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek megkapták a forgalombahozatali engedélyt. A forgalombahozatali 
engedélyt követően a betegek, az orvosok, a gyógyszertárak, illetve az egyéb egészségügyi 
szakemberek számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bejelenthessék az illetékes 
hatóságoknak az esetleges súlyos mellékhatásokat. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy 
értékes információk vesznek el. E célt szolgálja az is, hogy a betegtájékoztatókon mostanában 
arra ösztönzik a betegeket, hogy jelentsék be a káros mellékhatásokat.  

A 2001/20/EK irányelv 2. cikkének m) pontja szerint a „nemkívánatos esemény� klinikai 
vizsgálatok értelmében vett fogalommeghatározása a következő: „a gyógyszerkészítménnyel 
kezelt beteg vagy a klinikai vizsgálatban részt vevő egészségi állapotában bekövetkező 
kedvezőtlen változás, amely nem szükségszerűen következik az alkalmazott kezelésből�. A 
„mellékhatás� olyan nemkívánatos esemény, amelyről megállapították, hogy szükségszerűen 
következik a beadott vizsgálati készítmény alkalmazásából. A 2. cikk n) pontja szerinti 
fogalommeghatározás a következő: „bármilyen adagban beadott vizsgálati készítmény 
alkalmazásából következő káros hatás�.
Ez a két kategória elkülönül egymástól, és nem összekeverendő. 

Az irányelv 18. cikkének megfelelően elkészített útmutatás6 (59) bekezdése szerint a megbízó 
és a vizsgálatot végző kutató között az egyes nemkívánatos események besorolásával 
kapcsolatban fennálló valamennyi nézeteltérést rögzíteni kell. Ezenkívül a 2001/20/EK 
irányelv 19. cikke értelmében az irányelv szabályai nem érintik a megbízó és a vizsgálatot 
                                               
1 HL L 121., 2001.5.1., 34. o.

2 COM(2012)0369, 2012/0192 (COD).

3 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf

4 HL L 311., 2001.11.28., 1. o.

5 HL L 136., 2004.4.30., 1. o.

6 2011/C 172/01.
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végző kutató polgári vagy büntetőjogi felelősségét. Ebből következik, hogy a vizsgálatot 
végző kutató bármikor tájékoztathatja az illetékes hatóságot a vizsgálat kezelése kapcsán a 
tudomására jutott bármilyen mulasztásról. A polgári és büntetőjogi felelősségre vonatkozó 
szabályok meghatározása a tagállamok hatáskörében marad. 

Európában valamennyi klinikai vizsgálat előzetes engedélyezéshez kötött, és a vizsgálati 
tervet értékelés és jóváhagyás céljából be kell nyújtani. Az illetékes nemzeti hatóságoknak 
lehetőségük van arra, hogy bármikor ellenőrizzék a megbízókat vagy a klinikai vizsgálatokat, 
és hozzáférnek a klinikai vizsgálat valamennyi dokumentumához. A gyógyszerfejlesztéshez 
kapcsolódó klinikai vizsgálatok eredményeit a forgalombahozatali engedélyre irányuló 
kérelem keretében kell benyújtani, és azokat az illetékes hatóságok értékelik és 
felülvizsgálják. Ami a klinikai vizsgálatok eredményeinek közzétételét illeti, az Európai 
Bizottság klinikai vizsgálatokról szóló rendeletre irányuló javaslata (COM(2012)0369, 
2012/0192 (COD)) az átláthatóság növeléséről rendelkezik mind a klinikai vizsgálatok 
elvégzésének engedélyeztetése céljából benyújtott dokumentumok, mind pedig a klinikai 
vizsgálatok eredményei kapcsán. 

A bizottsági iránymutatásban a dokumentum természetéből adódik a „kellene� szó 
alkalmazása. Az iránymutatások ugyanis nem kötelező érvényű eszközök. 

A klinikai vizsgálatok várható előnyös hatásainak és kockázatainak folyamatos mérlegelésére 
irányuló kötelezettséget a 2001/20/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja írja elő.

Következtetés

A klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos biztonsági jelentéstételre vonatkozó szabályokat a 2001. 
április 4-i 2001/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az annak 18. cikke 
szerint a Bizottság által elkészített részletes iránymutatás tartalmazza. E szabályok – például a 
biztonsági jelentéstételre vonatkozók – felülvizsgálatáról a jogalkotók rendes jogalkotási 
eljárás keretében jelenleg tárgyalnak.

A Bizottságnak így nem áll módjában közbenjárni a petíció benyújtója érdekében.


